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Kommunikatsiooniplaan (teavitusega seotud tegevused)
Kommunikatsiooniplaani üldeesmärgid: usaldusväärse kuvandi loomine Ridala ja Haapsalu liitumise
vajalikkusest, tegevuste läbipaistvuse suurendamine, et saavutada avalikkuse suurem teadlikkus
Ridala ja Haapsalu ühinemisest. Tagasiside saamine, võimaluste loomine kaasamiseks, kodanike
positiivne meelsus ühinemise osas pideva teavitustöö tulemusena.

Kommunikatsiooni põhimõtted:
• Avatus –sihtgruppidel on võimalik saada kogu vajaminev info piisavalt kiiresti ning sobivate kanalite
kaudu.
• Koostöö ja kaasamine – kommunikatsioonitegevuste planeerimisse ja läbiviimisse kaasatakse kõik
osapooled või nende esindajad, keda tegevus puudutab.
• Järjepidevus ja regulaarsus – kõikidele sihtgruppidele tuleb edastada infot komisjonide tegemistest
regulaarselt, kasutades optimaalsemaid kanaleid(Lääne Elu, Läänlane, OV kodulehed, FB lehed või
muu).
• Ajakohasus – kommunikatsioon toimub võimalikult lühikese viiteajaga, et teema ei kaotaks
päevakajalisust. Igasugune informatsioon saadetakse välja piisavalt vara, et sihtgrupil jääks aega
reageerida.
• Asjakohasus – info sisu vastab sihtgrupi ootustele. Püüame anda infot mis on põhjalik ja
ammendav.

Väliskommunikatsiooni eesmärk ja põhimõte:
Väliskommunikatsiooni eesmärgiks on komisjonide põhitegevuse toetamine ning positiivse kuvandi
loomine sihtgrupi (Ridala ja Haapsalu kodanike) vastastikusel mõistmisel rajanevate suhete kaudu.
Väliskommunikatsiooni põhimõte on anda avalikkusele, meediale ja teistele huvilistele positiivne
kuvand ühinemisest ja kutsuda kodanikke konstruktiivselt kaasa rääkima.
Kommunikatsioonikanalid:
1.Kodulehekülg www.ridalajahaapsalu.ee
Tegemist kõige olulisema, mahukama ja ajakohasema Ridala ja Haapsalu ühinemist käsitleva
infokogumiga.
Edastatav informatsioon:
Kodulehel on info ühinemisläbirääkimistest, Uudised, Komisjonide koosseisud ja protokollid,
ühinemisteemaline meediakajastus, kontaktid ning ühinemisleping.
Infot uuendatakse pidevalt.

2. Teavitusüritused
Edastatav informatsioon: Inimestega suhtlemine, et ühinemise hirmusid maha võtta.
Augusti kuu viimasel pühapäeval toimub Käraja Kiideval, mis on avalöögiks edaspidistele
rahvakoosolekutele.
Ühinemisteemaline teavituskoosolek Haapsalu Kultuurikeskuses septembri alguses.
Septembri lõpus algab Ridalas sündmustesari „Külast külla“, mille raames tutvustatakse kodanikele
ka ühinemise hetkeseisu.
3. Otsesuhtlus
Üks olulisemaid viise saada inimestelt aktiivset tagasisidet ning kummutada ühinemisega seotud
hirme.
Toimub pidevalt. Kaasatud omavalitsusjuhid, volinikud, komisjonide liikmed.
4. Ühinemisteemalised ajalehed 2x
Esimene ühinemisteemaline ajaleht ilmub Jaanipäeva paiku (Sõltub sellest, millal saadakse lukku
ühinemisleping)
Esimeses lehes võiks peale ühinemislepingu olla mõlemate omavalitsuste juhtide tervitused ning jutt
kummagi omavalitsuse vaatevinklist, miks ei peaks ühinemist kartma.
Samasuguste omavalitsuste liitumised. Kogemused Põlvast, Raplast, Harjumaa vallast.
Teine ühinemisteemaline ajaleht ilmub oktoobris enne rahvahääletust.
Teemad täpsustuvad.
5. Ajakirjandus, raadio, TV.
Artiklid ja pressiteated kohalikes ja üleriigilistes ajalehtedes, et
tutvustada ühinemisega seonduvat ning hoida kodanikke toimuvaga kursis.
Edulugude kajastamine(Põlva, Rapla, Harjumaa vald).
Artikleid ja pressiteateid saadame välja jooksvalt vastavalt vajadusele.
6. Sotsiaalmeedia (Facebook)
Ühinemisteemaliste artiklite ja pressiteadete dubleerimine Facebookis. Ridalal hetkel üle 400 jälgija
ning Haapsalus üle 4300 jälgija.
Erinevate ühinemiskoosolekute ja sündmuste kajastamine mõlema omavalitsuse Facebooki lehel
samaaegselt.
Facebooki lisame infot jooksvalt vastavalt selle tekkimisele.

Lisaks:
Mai lõpp, Juuni algus kaardistame koos omavalitsusjuhtidega tihedamalt esinevad positiivsed ja
negatiivsed küsimused ning leiame neile vastused, et ajakirjandusele läheks vajadusel välja ühtne
sõnum.
Tarvis oleks rääkida ka muudest Ridala ja Haapsalu ühistest teemadest peale veekeskuse ja
kultuurikeskuse. Ridala ja Haapsalu on pikka aega edukalt koostööd teinud nii Veevärgi kui jäätmete
ühishanke osas. Koostöökohti leiaks veel. Räägime sellest, mis linnaga koos Ridala elanikel paremaks
läheb (Linnahooldus, Linnamajandus jne)
Noorte kaasamine ja selgitustöö.

